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INTERVIEW 
JEROEN JANSSEN
DOOR MARIO STABEL

We ontmoeten kersvers Bronzen Adhemar-
winnaar Jeroen Janssen in een Chinees 
restaurant op de Grote Markt in Turnhout. 
Hij is enkele dagen ter plaatse om zijn 
tentoonstelling in het Cultureel Centrum 
De Warande voor te bereiden. Tussen 
de Pekingeend en de looksteeltjes door 
kunnen we hem enkele vragen stellen. De 
smakgeluiden en de krakende kroepoek 
mag je er zelf bij denken!

“Mijn reizen helpen me om alles 
beter in perspectief te plaatsen, 
maar ik merk dat ik hier in 
België toch al snel weer terug 
begin te stressen.”
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Ik wil je nogmaals feliciteren met 
je Bronzen Adhemar. Wat doet dat 
zoal met een mens? 
JANSSEN: “Al bij al kwam die prijs toch 
nog redelijk onverwacht. Je hoopt er 
elke keer wel op, maar ik realiseer me 
ook wel dat ik geen strips pur sang 
maak. Toen ik zag wie er deel uit-
maakte van de jury hoopte ik wel op 
een kans. Dat waren allemaal mensen 
die in het verleden wel hadden laten 
merken dat ze mijn werk apprecieer-
den. Toen ik enkele maanden geleden 
dan een telefoontje kreeg van Luc 
Cromheecke, de vorige winnaar, was 
ik er echt wel heel blij mee. Het is toch 
een blijk van erkenning voor je werk. 
Ik moest het dan nog wel een hele tijd 
stilhouden: alleen mijn vrouw wist er-
van. Ik ben dus wel streng voor mezelf 
geweest.” (lacht)

Je moest het opnemen tegen 
enkele gedoodverfde favorieten als 
Griffo en Charel Cambré. Waarom 
denk je dat de jury voor jou 
gekozen heeft?
JANSSEN: “Ik denk wel dat ze zien dat 
ik serieus met mijn job bezig ben: ik 
probeer te vernieuwen, maar ik maak 
geen onleesbare dingen. Blijkbaar 
was er ook een duidelijke consensus 
onder de juryleden.”

Er hangt nu ook een mooie geldprijs 
aan vast.

JANSSEN: “Dat realiseerde ik me aan-
vankelijk nog niet. Ik was al blij met 
die Bronzen Adhemar op zich. Dat 
telefoontje van Luc kwam net op een 
moment dat ik wat aan het twijfelen 
was over de richting die ik uit wilde. 
Ik had bijvoorbeeld al een project 
voorgelegd aan een krant, maar werd 
wat van het kastje naar de muur ge-
stuurd. Ik liep zelfs met het idee rond 
om iets totaal anders te gaan doen. 
Nu, die centen zijn zeker welkom. 
Zo kan ik me beter voorbereiden op 
mijn volgend project en hoef ik niet 
direct dikke dossiers met de zoveelste 
 subsidieaanvraag te gaan samenstel-
len.”

Je meest recente album Doel - Er 
Wonen Nog Mensen is eigenlijk een 
vervolg op je boek uit 2013, Doel. 
Welke verschillen merkte je op in 
die drie, vier jaar?
JANSSEN: “Qua aanpak ben ik nog 
meer op locatie gaan werken. Voor 
het eerste boek werkte ik nog vaak 
thuis in mijn atelier op basis van fo-
to’s, nu zijn alle tekeningen ter plaatse 
gemaakt. Op die drie jaar is er ook in 
het dorp wel wat veranderd: de mees-
te diehards hadden ondertussen de 
handdoek in de ring gegooid. Ze wa-
ren het echt beu om te blijven vechten 
tegen de uitbreiding van de haven.  Er 
zijn wel heel wat nieuwe geëngageer-

de mensen komen wonen. De meeste 
inwoners stonden wel positief tegen-
over mijn project, ook al lieten ze 
 zeker niet altijd het achterste van hun 
tong zien.” 

Voel je je teleurgesteld nu je merkt 
dat heel wat mensen in Doel het 
hebben opgegeven? Of ben je louter 
de objectieve chroniqueur? 
JANSSEN: “Natuurlijk vind ik dat spij-
tig, maar ik begrijp het ook wel. Ik heb 
heel wat jaren met hen meegeleefd. 
Voor hen was het soms kiezen tussen 
vertrekken of in een depressie raken. 
Mensen hebben nu eenmaal nood 
aan wat zekerheid in hun leven. Als 

Op die drie 
jaar is er ook 
in Doel wel 
wat veranderd: 
de meeste 
diehards 
hadden 
ondertussen de 
handdoek in de 
ring gegooid. 
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echt beu om te 
blijven vechten 
tegen de 
uitbreiding van 
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De twee reportageboeken over het bedreigde polderdorpje Doel en zijn inwoners verschenen in 2013 en 2018, beide bij Oogachtend.
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stripjournalist probeer ik vooral de 
feiten weer te geven, maar ik moet 
toegeven dat ik bijvoorbeeld door 
mijn selectie al wel laat zien waar mijn 
 sympathieën liggen.”

Heb je nog contact met Marcella, de 
oude dame die zowat de rode draad 
in je boeken vormde?
JANSSEN: “Ik probeer haar nog elke 
maand te bezoeken, ja, maar nu is 
het al wel even geleden. Ik vrees dat 
ze nog wat achteruitgegaan is en niet 
veel meer kan vertellen.”

Hoe werden de boeken ter plaatse 
onthaald?
JANSSEN: “Positief eigenlijk. Ik heb nog 
nooit iemand ontmoet in Doel die het 
boek slecht vond. Daarnaast maakte 
ik ook enkele getekende reportages 
voor de nieuwswebsite  Apache en 
dan zit je wat dichter op de actualiteit. 
Dan vonden ze weleens dat ik bepaal-
de dingen best niet verteld had. Een 
beetje gezonde argwaan heerste er al-
tijd wel, zeker als ze een nieuwe actie 
aan het voorbereiden waren.” 

Waarom ben je eigenlijk een boek 
over Doel beginnen maken?
JANSSEN: “Dat is begonnen als een 
opdracht voor het Franse tijdschrift 
XXI. Ik had hun een voorstel bezorgd 
om iets rond Rwanda te doen, maar 
hun hoofdredacteur, Patrick de 

Saint-Exupéry, vond dat dat onder-
werp al genoeg aan bod gekomen 
was. Hij zei dat ik iets moest schrijven 
over een of ander exotisch land dat 
zij niet kenden en dat is dan België 
geworden. (lacht) Hij zei me: ‘Teken 
één druppel om de oceaan te tonen!’ 
En dan heb ik voor Doel gekozen. Ik 
was er nog nooit geweest, kende er 
niemand, maar het leek me wel een 
fijne kapstok om iets te vertellen over 
ons land. Ondertussen is het wel een 
hele druppel geworden! Toen het ver-
haal voor XXI klaar was, heb ik immers 
beslist om er een heel boek aan te 
wijden.”

Hoe ga je eigenlijk te werk? Wijzig 
je nog veel aan je oorspronkelijke 
schetsen? 
JANSSEN: “Thuis scan ik mijn gemaak-
te tekeningen in, maar op zich veran-
der ik daar niet veel meer aan. Dan 
begint het puzzelwerk. Slechte teke-
ningen hebben sowieso het boek niet 
gehaald, maar ook voor de rest heeft 
heel wat materiaal de selectie niet 
doorstaan. De teksten voor het boek 
schreef ik meestal in de trein op weg 
naar huis. De kladversie had ik dan 
meestal al klaar tot wanneer ik thuis 
was.”

Is er nog ruimte voor een derde 
boek over Doel?
JANSSEN: “Ik sluit niks uit, maar 

Fragment uit Doel - er Komen 
nog mensen.
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voorlopig staat het niet op de plan-
ning. Ik heb ondertussen voor een 
Apache-project al wel contact gehad 
met Fernand Huts, de havenbaas.  
Ik schrok ervan dat we best wel wat 
gemeen hadden als het over Doel 
gaat. Voor hem kan de haven gerust 
nog groeien op de huidige locatie en 
hoeft het dorp helemaal niet te ver-
dwijnen.”

In 2015 verscheen er een boek over 
Guaranda, een stad in Ecuador. Hoe 
ben je daar terechtgekomen?
JANSSEN: “Ik werk parttime in de 
bibliotheek van Evergem en die ge-
meente heeft een stedenband met 
Guaranda, vandaar...”

Heb je dezelfde affiniteit met 
Ecuador als met Rwanda en Doel?
JANSSEN: “Best wel, ja... In Guaranda 
voelde ik me goed op mijn gemak. Ik 
zie me er zelf nog wonen.”

In 2016 verscheen dan Abadaringi, 
je boek over Rwanda. Mag ik dat je 
magnum opus noemen?
JANSSEN: “Mensen wijzen me graag op 
de verschillen tussen mijn Rwanda- 
en mijn Doelboeken, maar eigenlijk 
lopen die verhalen serieus parallel. 
De setting is anders, maar inhoude-
lijk zijn er veel gelijkenissen. Sommi-
ge problemen en karakters blijken 
 universeel. Abadaringi is trouwens 
geen plaats, maar een bijnaam voor 

de studenten van de tekenacademie.

Hoe ben je indertijd in Rwanda 
verzeild geraakt?
JANSSEN: “Da’s in 1990 gebeurd. Mijn 
toenmalige vriendin wilde per se in 
Afrika gaan werken toen ik haar leerde 
kennen. Nu, die grote afstand tussen 
ons zag ik niet direct zitten. We zijn 
dan maar getrouwd en ik ben haar 
naar daar gevolgd. We zijn ondertus-
sen niet meer samen, maar in Rwanda 
hebben we mooie jaren beleefd. Tot 
aan de genocide natuurlijk...”

In 1994 heb je inderdaad het land 
moeten verlaten. Hoe verwerk je 
zo’n oorlogstrauma eigenlijk? 

JANSSEN: “We leefden daar in een 
dorpje niet ver van de grens met 
 Congo. Op een gegeven moment 
mochten we zelfs niet meer naar bui-
ten. We zijn gelukkig geen getuige 
geweest van die gruwelijke slacht-
partijen, maar hebben wel de plunde-
raars langs ons huis zien passeren. Na 
drie dagen konden we dan eindelijk 
halsoverkop via Congo vluchten. Het 
ergste is nog dat we geen afscheid 
hebben kunnen nemen van de men-
sen die ons nauw aan het hart lagen. 
Sommige zijn er nu niet meer, andere 
hebben zich laten verleiden om mee 
te doen aan die gruwelpraktijken. De 
haatzaaierij door bepaalde partijen, 
bijvoorbeeld door die beruchte radio 

We zijn 
gelukkig 
geen getuige 
geweest van 
die gruwelijke 
slachtpartijen, 
maar hebben 
wel de 
plunderaars 
langs ons huis 
zien passeren. 

Jeroen Janssen bezocht Ecuador en Rwanda die leidden naar de  stripboeken guaranDa (2015) en abaDaringo (2016), verschenen bij Oogachtend.
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Mille Collines, bleek echt wel tot een 
negatieve spiraal te leiden.
Het spijtige is dat ik hier in België ge-
lijkaardige tendensen zie. Dat radio-
programma van Jurgen Verstrepen 
(ooit politicus bij Vlaams Belang en 
LDD, red.) is daar een mooi voorbeeld 
van, maar ook het twittergedrag van 
bepaalde politici of die memes van 
de Schild & Vrienden-beweging (een 
extreemrechtse jongerenorganisatie 
die pas in opspraak kwam door het 
gebruik van racistische en vrouwon-
vriendelijke taal in een besloten Face-
bookgroep, red.) horen in dat straatje 
thuis. Ze willen hun eigen vijandbeeld 
doordrukken bij grote lagen van de 
bevolking, zodat we die verdacht-
makingen voor waar aannemen.”

Hoe vaak ben je al naar Rwanda 
teruggekeerd?
JANSSEN: “In 2007 ben ik voor de eer-
ste keer terug geweest en begin ok-
tober staat mijn vijfde bezoek op de 
agenda.”

Hoeveel Afrikaan zit er ondertussen 
in Jeroen Janssen?
JANSSEN: “Nog te weinig, denk ik! 
(lacht) Mijn reizen helpen me om al-
les beter in perspectief te plaatsen, 
maar ik merk dat ik hier in België toch 
al snel weer terug begin te stressen. 
 Uitstelgedrag heb ik voorlopig nog 
niet.”

Je hebt voor enkele verhalen 
samengewerkt met Pieter van 
Oudheusden. Die maakte onder 
andere de scenario’s voor je 
Bakamé-boeken. Waar komen die 
eigenlijk vandaan? Mij deden ze 
nogal denken aan de middeleeuwse 
verhalen over Reinaert de Vos.
JANSSEN: “Het zijn niettemin Afrikaan-
se dierenfabels die in het begin van de 
twintigste eeuw in Congo zijn opge-
tekend door missionaris Gustaaf Van 
Acker. In het boek duikt hij op als de 
mysterieuze Bwana Kero. Uit die ver-
halenbundel hebben Pieter en ik het 
verhaal rond de haas Bakamé verder 
uitgewerkt. We hebben er dan wat 
zaken aan toegevoegd: dingen die we 
hoorden vertellen of die ik ter plaatse 
meegemaakt had. Ook al was Pieter 
zelf nooit in Afrika geweest, had hij 
wel de juiste contacten om de juiste 
sfeer te kunnen vatten.”

Iedereen die ik sprak die ooit met 
Pieter heeft samengewerkt, was 
heel positief over hem. 
JANSSEN: “Het was dan ook heel fijn 
samenwerken met hem. We hadden 
veel contact met elkaar via mail en 
dan kwamen we tot heel wat amusan-
te vondsten. Zo zijn die twee pagina’s 
van het oorspronkelijke verhaal er uit-
eindelijk driehonderd geworden!”

Pieter stierf in 2013. Waren er 

nog plannen voor een verdere 
samenwerking?
JANSSEN: “We waren al een heel eind 
gevorderd met een project rond 
de Oostenrijkse componist Franz 
 Schubert, maar Pieter had het op dat 
moment nogal druk en bij mij kwam 
Doel op mijn weg. Zo raakte Schubert 
wat op het achterplan.”

Staat je engagement soms je werk 
als stripmaker niet in de weg? Je 
wordt in bepaalde kringen hoog 
aangeschreven, maar het grote 
publiek lijkt niet altijd de weg naar 
je boeken te vinden.
JANSSEN: “Ik maak nooit iets met de 
gedachte in het achterhoofd: ‘Dat is 
nu bedoeld voor het grote publiek, 
zie!’ Ik bereik met mijn aanpak wel 
lezers die bijna nooit strips lezen en 
daarvoor doe ik het. Ik probeer de 
grenzen van het medium af te tasten, 
zonder in een niemandsland terecht 
te komen. Ik begrijp dat sommige 
lezers er moeilijk in kunnen komen 
omdat het niet voldoet aan hun eigen 
normen, maar ik leg mij geen normen 
op: ik doe het zoals ik het wil doen. 
Aan de andere kant vind ik wel dat ik 
strips maak: Ik vertel mijn verhalen 
namelijk ook met tekst en met teke-
ningen, al volgen ze misschien niet de 
klassieke opbouw. En daarom vind ik 
het fijn dat jullie site ook mijn boeken 
bespreekt. Zo kun je misschien toch 

Ik maak nooit 
iets met de 
gedachte in het 
achterhoofd: 
‘Dat is nu 
bedoeld voor 
het grote 
publiek, zie!’ 
Ik bereik met 
mijn aanpak 
wel lezers die 
bijna nooit 
strips lezen en 
daarvoor doe 
ik het.

Twee albums met Afrikaanse dierenfabels 
over Bakamé, de haas die misbruik maakt 
van andermans zwakheden om er zelf beter 
van te worden. Beide op scenario van Pieter 
van Oudheusden, verschenen in 2003 en 
2010 bij Oogachtend.
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de mensen overtuigen om eens iets 
anders te proberen.”

Je bent de aangewezen persoon om 
eens wat Afrikaanse stripauteurs 
te namedroppen. Veel horen we er 
hier immers niet van.  Marguerite 
Abouet (Aya uit Yopougon), 
maar die werkte met een Franse 
tekenaar, en Barly Baruti (Mevrouw 
Livingstone) zijn zo de enige die 
ons te binnen schieten.
JANSSEN: “En Baruti is dan eigenlijk 
nog een Belg, weliswaar met Congo-
lese roots. In het Frans zijn er wel wat 
meer, maar inderdaad...
Ik denk zo bijvoorbeeld nog aan Didier 
Kassaï, die schrijft over de burgeroor-
log in zijn land, de Centraal-Afrikaan-
se Republiek. En in Congo is Al’mata 
redelijk bekend. Over het algemeen 
zijn strips wel populair in Afrika en ik 
heb weet van wat eenmalige uitgaves, 
maar die vinden niet vaak hun weg 
naar Europa.”

Door wie ben je zelf beïnvloed? Joe 
Sacco wordt nogal eens vermeld als 
inspiratiebron.
JANSSEN: “Sacco is zeker een voor-
beeld, Guy Delisle wil ik ook graag 
aanhalen, zeker qua schrijfstijl. Art 
Spiegelman natuurlijk. En ook Riad 
Sattouf, de auteur van De Arabier van 
de Toekomst.

Hoe sta jij tegenover de hetze 
rond Kuifje in Afrika? Of de 
Afrikaboeken van Marc Sleen? 
JANSSEN: “Dat is iets wat je echt in het 
perspectief van die tijd moet plaat-
sen, vind ik. Je moet beseffen dat er 
een onderscheid is tussen het wereld-
beeld van toen en dat van nu.”

In Bakamé deins je er ook niet voor 
terug om wat diepgewortelde 
clichés boven te halen. De zwarten 
komen er niet altijd even proper 
uit.
JANSSEN: (heel overtuigend) “Ja, maar 
de blanken ook niet! Ik laat van allebei 
de slechte kanten zien. Bij Kuifje zie je 
toch eerder de blanke die al het goede 
brengt en de zwartjes die zonder on-
derscheid slecht of dom zijn.”

Vanaf november loopt er een 
tentoonstelling in de Warande 
in Turnhout. Wat mogen we 
verwachten? 
JANSSEN: “Het zijn vooral mijn journa-
listieke strips die daar in de kijker zul-
len staan. Verwacht je dus aan Doel en 
in mindere mate Rwanda. We willen 
zeker de sfeer van Doel herscheppen.”

Mogen we dan een koeltoren in de 
lobby verwachten?
JANSSEN: “Het plafond is wat laag 
voor een koeltoren, vrees ik. Maar wie 
weet... Ik zal het eens voorstellen aan 

Ik laat van 
allebei de 
slechte kanten 
zien. Bij Kuifje 
zie je toch 
eerder de 
blanke die 
al het goede 
brengt en 
de zwartjes 
die zonder 
onderscheid 
slecht of dom 
zijn.

Bakamé op een signeersessie.

© Jo Van de Pol
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de decorontwerper.
Daarnaast heb ik de laatste dagen 
ook wat tekeningen van Turnhout 
gemaakt. Het is de bedoeling dat die 
links en rechts als zogenaamde story 
boxen in het Turnhouts straatbeeld 
gaan verschijnen, onder andere in 
leegstaande winkels.”

Op de affiche van de 
tentoonstelling prijkt de titel 
“Jeroen Janssen, de zoon van 
Kuifje”. Heb je die zelf gekozen?
JANSSEN: “Dat was een voorstel van 
Karl van den Broeck, denk ik, maar 
ik kan daar wel mee leven. Niet dat ik 
denk dat Kuifje mijn vader zou kunnen 
zijn, maar het idee van de reizende re-
porter klopt wel. En het verwijst ook 
wat naar De Zoon van Nero, vermoed 
ik. Ze hebben me trouwens gevraagd 
om een tekening te maken en ik moest 
daarop een kuifje hebben.”

Hopelijk krijg je zo geen last met 
Moulinsart!
JANSSEN: “Ze hebben mij verzekerd 
dat dat niet zal gebeuren! Misschien 
hebben ze hun advocaat al geraad-
pleegd?” (lacht)

Je trekt binnenkort weer naar 
Rwanda. Gaat je volgende project 
ook weer over de mensen daar?
JANSSEN: “Ik zit inderdaad begin ok-
tober weer voor een tweetal weken 

in Rwanda, maar mijn volgende strip 
heeft daar maar heel zijdelings mee te 
maken. Via Hilde, een vriendin die al 
jaren in Rwanda werkt, ben ik in con-
tact gekomen met een zekere Jérôme. 
Die beweerde nog aan de zijde van 
Che Guevara te hebben gestreden, 
iets wat we ondertussen ook hebben 
geverifieerd. De man is ondertussen 
gestorven, maar we hebben genoeg 
basismateriaal verzameld om zijn ver-
haal te kunnen vertellen. Het boek zal 
dus over Guevara gaan, al komt die 
er zelf nauwelijks in voor. Ik heb on-
dertussen ook al zijn dochter kunnen 
ontmoeten, een zeer geëngageerde 
dokter die overal ter wereld het be-
lang van een goede volksgezondheid 
promoot. We hebben trouwens ook 
plannen voor een documentaire, sa-
men met de Burundese filmmaker 
Evrard Nyomwungere.”

Zal het een regulier stripalbum 
worden of ga je weer op de 
‘Doelmanier’ te werk, waar tekst en 
tekeningen door elkaar lopen?
JANSSEN: “Ik sluit niet uit dat ik ooit 
nog een klassiek album maak, maar 
voorlopig voel ik me heel goed bij mijn 
huidige aanpak! Een strip in de klare 
lijn moet je dus zeker niet van mij ver-
wachten.”

Da’s klaar en duidelijk! Hartelijk 
bedankt voor dit interview!

Lay-out: David Steenhuyse © Stripspeciaalzaak.be 2018

Ik sluit niet uit 
dat ik ooit nog 
een klassiek 
album maak, 
maar voorlopig 
voel ik me 
heel goed bij 
mijn huidige 
aanpak!

De affiche voor de expo over Jeroen Janssens die elke winnaar van de Bronzen Adhemar te 
beurt valt in de Warande in Turnhout.


